Bijeenkomst leefbaar Kronenberg werkgroep verkeer
Bijeenkomst 15 oktober 2020
Aanwezig waren: Tjeerd Hiddema (verslag), Frans Houwen, Frans v.d. Munckhof, Loes Houben,
Marcel Janssen en Wim Mulders.

Vanwege het weer oplaaien van het coronavirus, en de daarop genomen maatregelen, moeten we
om 21:30 de Torrekoel verlaten. Vandaar een korte, maar niet minder constructieve vergadering.
Agenda
**Verslag vergadering 30-7-20
**Gesprek wethouder 06-08-20 bij Loes Houben.
**Hoe nu verder (plan van aanpak)
Verslag vergadering 30-07-20.
Op het verslag 30-7-20 zijn geen opmerking of aan vullingen.
Gesprek wethouder Bouten bij Loes en Ruud Houben in het kader van “buurten in de buurt”.
Het gesprek vond plaats in een ontspannen sfeer waarin over en weer voldoende gelegenheid was
om elkaars standpunten toe te lichten.
Het verslag van dit gesprek is als bijlage bijgevoegd.
Hoe verder (plan van aanpak).
Uit het gesprek met de wethouder en verkeersdeskundige Ton Peeters, werd duidelijk dat de
gemeente bereid is om gezamenlijk met de inwoners van Kronenberg/Evertsoord naar de klachten
ten aanzien van het verkeer te kijken, en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.
Om verder te kunnen is het dan ook wenselijk om eerst een verkennend gesprek te hebben met de
gemeente.
Voor ons als groep is het van belang om klachten ten aanzien van het verkeer in de
Kronenberg/Evertsoord , in eerste instantie als één probleem te benaderen.
Om tot een goede samenwerking te komen zal het goed zijn om van elkaar te weten wat we van
elkaar kunnen verwachten.
Na dit verkennend gesprek zullen we bepalen hoe vervolg stappen er uit gaan zien.
Bij voorbeeld per verkeerssituatie gezamenlijk met belanghebbenden in de buurten en gemeente
naar oplossingen zoeken, en voorstellen maken voor mogelijke oplossingen.
Frans H neemt contact op met Ton Peeters van Gemeente Horst voor het maken van een afspraak
Als bijlage bijgevoegd verslagen van eerdere bijeenkomsten 03-7 en 30-07 en het verslag van het
gesprek met de wethouder.
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